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(54) Назва корисної моделі: 

СПОСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ УВАРЮВАННЯ УТФЕЛІВ 

(57) Формула корисної моделі: 

Спосіб інтенсифікації процесу уварювання утфелів, що включає набирання у вакуум-апарат вихідних продук-
тів, згущення їх, заведення і нарощування кристалів, кінцеве згущення утфелю та додавання у вакуум-апарат 
поверхнево-активної речовини, який відрізняється тим, що як поверхнево-активну речовину використовують 
кремнієорганічний препарат "Фоамсол" у кількості 0,02-0,05 кг на 100 т буряків. 
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(22) 27.04.2007 
(24) 27.08.2007 
(46) 27.08.2007, Бюл. № 13, 2007 р. 
(72) Дубовець Олена Володимирівна, Савич Ана-
толій Никифорович, Штангеєва Надія Іванівна, 
Клименко Лариса Степанівна 
(73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

(57) Спосіб інтенсифікації процесу уварювання 
утфелів, що включає набирання у вакуум-апарат 
вихідних продуктів, згущення їх, заведення і наро-
щування кристалів, кінцеве згущення утфелю та 
додавання у вакуум-апарат поверхнево-активної 
речовини, який відрізняється тим, що як поверх-
нево-активну речовину використовують кремнієор-
ганічний препарат "Фоамсол" у кількості 0,02-0,05 
кг на 100 т буряків. 

Корисна модель відноситься до харчової про-
мисловості, а саме технології бурякоцукрового 
виробництва. 

Відомі способи інтенсифікації процесу уварю-
вання утфелів, що включають набирання у вакуум-
апарат вихідних продуктів, згущення їх, заведення 
та нарощування кристалів, кінцеве згущення ут-
фелю та додавання у вакуум-апарат поверхнево-
активної речовини (ПАР). У цих способах в якості 
ПАР застосовують різні хімічні препарати: "Алко-
пол О", "Аллойд", "Коллойдс", "Струюулол ЗВ 
2010", "Естер Ст", "Іпігавої РК", ацетомоногліцери-
ди АМГСК-50, АМГСК-100, ефір полігліцерину і 
жирних кислот - ПГ-3, нові види моногліцеридів 
дистильованих - П0-90, М-90, М-90А та ін. [Сапро-
нов А.Р. Технология сахарного производства. - М.: 
Агропромиздат, 1986. - 431с; Головняк Ю.Д., Бе-
лостоцкий Л.Г. Новые химические вещества для 
оптимизации процессов // Сахарная пром-сть. -
1993. - №1. - с.15-16.; Мойсеяк М.Б. Интенсифика-
ция процессов получения и цетнтрифугирования 
утфеля последней кристаллизации с применением 
ПАР. - М.: МГУ 1111 - 2006. - 22с.] 

Недоліками при застосуванні даних ПАР є не-
висока ефективність їх дії, складні схеми комбіно-
ваного додавання у вакуум-апарат різних ПАР, 
великі витрати препаратів - 0,15...5,0кг на 100т 
буряків. 

Відомий спосіб інтенсифікації процесу уварю-
вання утфелів, що включає набирання у вакуум-
апарат вихідних продуктів, згущення їх, заведення 
та нарощування кристалів, кінцеве згущення ут-
фелю та додавання у вакуум-апарат ПАР, у якому 
в якості ПАР додають ацетильований моногліце-

рид дистильований (АМГД), що представляє со-
бою суміш ацетомоно-і дигліцеридів. Витрати 
АМГД при уварюванні утфелів різного ступеню 
кристалізації становить 0,6...1,5кг на 100т буряків— 
[Белостоцкий Л.Г. Интенсификация технологичес-
ких процессов свеклосахарного производства. -
М.: Агропромиздат, 1989. - 223с.] 

Недоліком способу є недостатня ефективність 
ПАР при великих її витратах, що спричиняє загро-
зу включення ПАР в кристали цуру й погіршення 
якості клеровки і готової продукції. 

В основу корисної моделі поставлена задача 
інтенсифікувати процес уварювання утфелів, що 
дозволить підвищити вихід цукру і покращити його 
якість. 

Поставлена задача вирішується тим, що спо-
сіб інтенсифікації процесу уварювання утфелів 
включає: набирання у вакуум-апарат вихідних 
продуктів, згущення їх, заведення і нарощування 
кристалів, кінцеве згущення утфелю та додавання 
у вакуум-апарат ПАР. Згідно корисної моделі в 
якості ПАР використовується кремнійорганічний 
препарат, який має торгову марку "Фоамсол", у 
кількості 0,02...0,05кг на 100г буряків. 

Причинно-наслідковий зв'язок між запропоно-
ваними ознаками та технічним результатом поля-
гає в наступному. У новому способі пропонується 
використовувати нову поверхнево-активну речо-
вину, яка має торгову марку "Фоамсол". "Фоамсол" 
- сильна поверхнево-активна речовина з яскраво 
вираженими піногасильними властивостями. Це 
кремнійорганічний препарат, одержаний за спеці-
альною сучасною технологією, що застосовується 
у вигляді водної емульсії. Діюча речовина - диме-
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тилполісилоксан. Нова ПАР нетоксична, стійка при 
нагріванні. Її властивості не змінюються в кислому, 
нейтральному і слабо лужному середовищі. Пре-
парат ефективно діє в межах температуру від 
+40"С до +90°С. "Фоамсол" відповідає санітарному 
законодавству України згідно висновку державної 
санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ Украї-
ни і е безпечним для здоров'я. 

Ефективність дії "Фоамсолу" пояснюється тим, 
Що кремнійорганічний препарат має виключно гну-
чкий полісилоксановий ланцюг, в якому позитивно 
заряджений кремній однієї ланки ланцюга розмі-
щується проти від'ємно зарядженого кисню іншої 
ланки. В результаті утворюється своєрідна спіра-
льна структура. У водних розчинах він активно 
адсорбується на поверхні розділу фаз (твердої 
фази - кристалів в утфелі і рідкої - міжкристалево-
го розчину) з утворенням стійкої силоксанової спі-
ралі. Збільшення концентрації "Фоамсолу" змінює 
фізико-хімічні властивості у поверхневому шарі 
системи, в тому числі зменшує поверхневий натяг. 
Це відбувається за рахунок витіснення молекул 
розчину молекулами ПАР з однієї сторони та по 
рерозподілом водневих зв'язків з іншої. "Фоамсол" 
розтікається на поверхні розділу фаз у вигляді 
мономолекулярного шару і як сильна ПАР, витіс-
няє більш слабкі ПАР, якими є, наприклад, піноут-
ворювачі. В результаті зменшується спінювання у 
вакуум-апаратах, що особливо важливо на почат-
кових стадіях уварювання утфелю. Разом з тим, 
"Фоамсол" проявляє властивості, характерні для 
стабілізаторів і пластифікаторів, тобто, він стабілі-
зує дисперсну систему, що складається з твердої 
фази - кристалів і рідкої - міжкристалевого розчину 
і підвищує спорідненість часток дисперсної фази 

дисперсного середовища, що призводить до 
зменшення г ^ " і с т і утфелю. 

Крім того, при додьгач«; V вакуум-апарати 
ПАР "Фоамсол" менше зрощуються кристали цук-
рози в утфелі, підвищуються його антиадгезійні 
властивості. Сили адгезії між поверхнею кристалів 
і міжкристапевим розчином у присутності "Фоам-
солу" значно зменшуються. Відбувається відшару-
вання розчину від кристалів, що сприяє частій змі-
ні й оновленню шару міжкристалевого розчину, що 
оточує поверхню кристалів й, тим самим, інтенси-
фікується процес уварювання утфелю. 

Таким чином, запропонований спосіб інтенси-
фікації процесу уварювання утфелів з використан-
ням ГІАР "Фоамсол" забезпечує збільшення коефі- -.-
Цієнта теплопередачі, скорочення тривалості 
уварювання утфелів всіх ступенів кристалізації,-в-

результаті чого зменшуються втрати цукру від роз-
кладання, знижується забарвленість утфелів, а 
отже збільшується вихід цукру і покращується його 
якість. Особливою перевагою запропонованого 
способу є те, що ефективна дія "Фоамсолу" забез-
печується за значно менших його витрат -
0,02...0,05кг на 100т буряків, що в 12-30 разів ме-
нше, ніж у відомому способі. 

Спосіб япійс:"Осі• .«ргім чином. "Фоамсол" 
. .-.«іигь у вакуум-апарати при уварюванні утфелів 

всіх ступенів кристалізації у кількості 0,02..,0,05кг 
на 100т буряків. 

Приклади здійснення способу. 

Приклад 1. В заводських умовах у вакуум-
апарати додавали ПАР "Фоамсол" у кількості 
0,01...0,06кг на 100т буряків. Дію "Фоамсолу" порі-
внювали з контрольним дослідом - уварюванням 
утфелів без додавання ПАР, а також із ПАР - аце-
тильованим моногліцеридом дистильованим 
(АМГД). Поверхнево-активні речовини додавали у 
вакуум-апарати при уварюванні утфелів всіх сту-
пенів кристалізації. Чистота утфелю І кристалізації 
становила 90...92%, II кристалізації - 82...86%, III 
кристалізації - 76...80%. 

Ефективність дії ПАР оцінювали за наступни-
ми показниками: тривалість уварювання, коефіці-
єнт теплопередачі, забарвленість утфелів. Ре-
зультати всіх прикладів по запропонованому 
способу наведені в таблиці 1, з якої видно, що 
нова поверхнево-активна речовина, з яскраво ви-
раженими піногасильними властивостями "Фоам-
сол", забезпечує зменшення тривалості уварю-
вання утфелів всіх ступенів кристалізації на 11-
16%, в результаті чого зменшуються втрати цукро-
зи від розкладання й покращуються якісні показни-
ки утфелів - забарвленість їх знижується на 12-
20%. За рахунок скорочення тривалості уварюван-
ня відмічена тенденція збільшення середніх за 
період уварювання утфелів значень коефіцієнтів 
теплопередачі у вакуум-апаратах. У разі викорис-
тання ПАР АМГД (прототип) тривалість уварюван-
ня скорочується на 7...8%, забарвленість утфелів 
зменшується лише на 5,5...9,5%, недостатньо під-
вищується коефіцієнт теплопередачі. У вакуум-
апаратах спостерігається значне спінювання ут-
фелю, що уповільнює процес уварювання. 

За витрат "Фоамсолу" 0,01кг на 100т буряків 
в'язкість утфелів залишається високою, повністю 
подолати піноутворення не вдається. В результаті 
цього при уварюванні утфелів всіх ступенів крис-
талізації спостерігається недостатній коефіцієнт 
теплопередачі, тривалість уварювання утфелів 
скорочується лише на 8,5...10% і, як наслідок, за-
барвленість утфелів зменшується всього на 
б,* ,9,8%, мають місце підвищені втрати цукрози. 
При витратах "Фоамсолу" у межах 0,02..,0,05кг на 
100т буряків спостерігається високий ефект піно-
гасіння у вакуум-апаратах і зниження в'язкості, в 
результаті чого інтенсифікуються процеси тепло-
масообміну при уварюванні утфелів. утфель кра-
ще перемішуе.ься, прискорюється утворення 
центрів кристалізаціі, збільшується коефіцієнт те-
плопередачі, підвищують^ антиадгезійні власти-
вості утфелю. Тривалість уьгрювання утфелів 

* скорочується на 11... 16%, забарвленість утфелів 
зменшується на 12...20%, що забезпечує підви-
щення виходу цукру і покращення його якості. 

Подальше збільшення витрат "Фоамсолу" до 
0,06кг на 100т буряків, при якому зберігається ста-
більно високий ефект дії "Фоамсолу" вже є еконо-
мічно недоцільним. Тому для оптимальної ефек-
тивності запропонованого способу рекомендовані 
витрати "Фоамсолу" становлять 0,02...0,05кг на 
100т буряків. 

Технічний результат полягає в наступному. 
Спосіб сприяє підвищенню виходу цукру і покра-
щенню йог якості шляхом інтенсифікації процесу 
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уварювання утфелів і забезпечує ефективну дію . за витрат - 0,02..,0,05кг на 100т буряків. 

№ 
пор. 

Виграти 
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кг/ІООт 
буряків 

Показники 

Висновки 
№ 
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буряків 

Утфсль і кристалізації 
4=90..92% 

Утфель П кристалізації 
Ч=82...86% 

Утфсль 111 кристлізації 
Ч=76...80% 
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Висновки 

1 Контроль 
(без ПАР) 184,0 287 53,0 315 175 145,8 520 п о 248,5 

Значне спінювання утфелів. Тривале 
уварювання із збільшенням забарвленості 
утфелів і втрат цукрози. 

2 АМ1 
0,6 
(прсл 

Л 

готип) 
170,8 290 49,3 290 193 137,8 480 123 224,8 

Недостатнє скорочення тривалості 
уварювання і ефекту піногасіння. Висока 
забарвленість утфелів і втрати цукрози 

3 

„Ф
оа

м
со

л"
 

0,01 167,6 310 48,6 283,2 198 136,5 476 125 224,0 
Недостатнє скорочення тривалості 
уварювання, в'язкості, забарвленості та 
втрат цукрози. 

3 

„Ф
оа

м
со

л"
 

0,02 163,2 321 46,4 265 202 128,5 460 128 212,5 Високий ефект зниження спінювання, 
зменшення в'язкості утфелів, 
прискорення формування центрів 
кристалізації, збільшення коефіцієнта 
теплопередачі, підвишення 
антнадгезійних властивостей утфелю, 
скорочення тривалості уварювання із 
збільшенням виходу цукру й 
покращенням його якості. 

3 

„Ф
оа

м
со

л"
 0,04 155,7 329 44,6 260 209 126,3 455 128 210,0 

Високий ефект зниження спінювання, 
зменшення в'язкості утфелів, 
прискорення формування центрів 
кристалізації, збільшення коефіцієнта 
теплопередачі, підвишення 
антнадгезійних властивостей утфелю, 
скорочення тривалості уварювання із 
збільшенням виходу цукру й 
покращенням його якості. 
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„Ф
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0,05 155,9 331 42,5 265 208 116,7 450 130 200,3 

Високий ефект зниження спінювання, 
зменшення в'язкості утфелів, 
прискорення формування центрів 
кристалізації, збільшення коефіцієнта 
теплопередачі, підвишення 
антнадгезійних властивостей утфелю, 
скорочення тривалості уварювання із 
збільшенням виходу цукру й 
покращенням його якості. 

3 

„Ф
оа

м
со
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0,06 156,0 333 42,4 264 205 116,4 455 131 199,8 
Високий ефект дії ПАР „Фоамсол" 
зберігається та великі витрати препарату є 
економічно недоцільними. 
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